
HemmeSl? Dokument: Stvrelseorotokoll 21 122:9

Protokoll frAn Styrelsem6te

Hemmesta Sodra Vagfdrening
org.nr: 717903-8000

Niirvarande: Markus Aggefors, Lars-Gunnar Axelsson, Roel Lammers, Tommy Ahlsved,
Fredrik Axelsson, Michael Axelsson och Britt-Marie Rasmussen

Miitesdatumz 2022-08 - I 5

1. Miitets iippnande
Ordfrlrande Tommy Ahlsved hiilsade samtliga viilkomna.

2. Val av miitesordfiirande tillika justerare
Motet valde Tommy Ahlsved.

3. Val av miitessekreterare
Motet valde Markus Aggefors.

4. Godkiinnande av ftiredragningslista
Motet beslutade godkiinna foredragningslistan.

5. Inkomna skrivelser
2022-160 Brevskrivaren lir besviken river att styrelsen inte planerar kigga ut ytterligare

farthinder pi Parkviigen (foljer pi virt tidigare svar 2022-156). Markus har
svarat (2022-190) att det redan ligger mer farthinder pi Parkviigen iin pi
andra platser i omrAdet samtidigt som det iir mycket god sikt och iiven
hiinvisat till den undersdkning som nu iir utdelad angSende trafiksituationen
pi Parkv?igen.

2022-164 Fastighetsiigaren till Hemmesta Il:320 meddelar attvtrt forslag till upplagg
ftjr overenskommelse angiende andelstal vid kommande styckning
accepteras (iirende 22:08 :602).

2022-165 Resurs Bank meddelar att de hrijer riintan pfl virt konto till0.7 5%.
2022-166 Collector bank efterfrigar kopia av protokoll som visar vem som iir

ordforande i fdreningen for att siikerstiilla korrekt information. Michael har
skickat (2022-167) kopia av senaste Arsmote samt konstituerande mote.

2022-168 Meddelande om iigarbyte samt framfor ett tack till styrelsen ftir 48
fantastiska 6r i Hemmesta. Michael har tackat (2022-169) for informationen
samt framfort att det iir roligt att hrjra att man trivdes i omridet.

2022-Il2 Brevskrivaren onskarfartgupp vid korsningen Hemmesta Dalvdg -
BlibZirsviigen di man upplever risker med cyklande barn som i hog fart
kommer ner fdr backen mot Hemmesta Dalviig. Markus har svarat (2022-
I92) att vi eventuellt kan placera farthinder pi platsen vid nitsta flytt av
dessa.
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2022-rl5 Fdljer pi v6r forfrigan (2022-170), meddelande att entreprenor gama
kommer ut och tittar ph det brunnar som det iir stopp i. Entreprendren
efterfrAgar bilder pA brunnarna. Markus har meddelat (2022-116) vilka
brunnar det griller samt av vilken typ dessa iir.

2022-177 Brevskrivaren dnskar andra sin tidigare ans<jkan i iirende 20:10:516 till att
isttillet gtilla nigot av foljande alternativ 1. Fiillning 2 taIlar,2. Fiillning av 1

tall,3. Toppning av trtiden. Markus har meddelat (2022-193) att vi mottagit
mailet och kommer ta upp det pi kommande styrelsemdte. Nytt lirende
22:09:602 Markus kontaktar brevskrivaren for att stiimma av vilka triid det
nu giiller.

2022-178 Brevskrivaren tycker att det ser prydligt ut med alla kortklippta iingar men
onskar att vi kunde avsiitta ytor fdr blomsteritngar for att hjalpa pollinatdrer
och 6ka den biologiska mingfalden. Markus har meddelat (2022-194) att
styrelsen ett flertal gfngar pratat om detta och att vi hoppas kunna ffi st<id av
Naturskyddsfdreningens projekt "Viirldens lZingsta blomsteriing" som drar i
g6ng under augusti.

2022-180 LantmZiteriet frigar hur det gir med overenskommelsen giillande nya
andelstal for iirande 22:08:602. Michael har meddelat (2022-181) att vi
inviintat bokslutet fora att basera kassabehillningen pi detta.

2022-183 Brevskrivaren rinskar att en hdck i omr6det beskiirs si sikten i korsningen
ftirbiittras samt att man st?inger av si det ej gir att kora bilar over griismattan
mellan Vitsippeviigen och Tranbiirsviigen. Markus har svarat (2022-197) att
vi kommer informera fastighetsiigaren om hur vi rinskar att hZickar i
korsningar bcir klippas for att undvika trafikfara. Samt att vi planerar flytta
den bom som idag sitter mellan Vitsippeviigen och Tranbiirsviigen si att
trafik 6ver griismattan inte dr mdjlig.

2022-185 Svar pi den undersokning vi delat ut pA Parkvligen angiende trafiken pA

Parkviigen. Tommy har tackat for svaret (2022-196).
2022-188 Svar pi den unders<ikning vi delat ut pi Parkviigen angAende trafiken pA

Parkviigen.
2022-I9l Svar p6 vArt meddelande 2022-190 se 2022-160 ovan. Brevskrivaren tycker

att det iir en mycket stcjrande och trikig miljo att bo i pA parkviigen di bilar
kor fcir fort pA bide Skiirg6rdsvflgen och Parkviigen samt att de Z-sniglar
som vi lagt ut inte hjiilper. Markus svarar i samband med presentationen av
resultaten frin undersokningen se iirende 2l:06:546.

2022-20I Fastighetsiigaren till Hemmesta Dalviig 6 som ska styckas meddelar att
avtalsfdrslageti2022-198 ser bra ut samt att rivningen av nuvarande hus har
p6btirjats. Michael har skickat civer overenskommelse fcir signering (2022-
220).

2022-203 Svar pi vAr ansokan om att delta i projektet "Viirldens liingsta blomsteriing"
hos Naturskyddsf<ireningen. Svaret inkluderar ett antal liinkar och lite tipps
pi hur man kan gA till vZiga samt en inventeringsblankett for nuvarande
fauna.

2022-207 Meddelande att olovlig fordonstrafik forekommer over griismattan mellan
Vitsippeviigen och Tranbiirsviigen. Markus har medd elat (2022-2I l) att vi
planerar flytta dagens bom till sidan mot Tranbiirsviigen. I viintan pi flytten
av bommen placerar vi ut stenar pi platsen.
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2022-208 Meddelande om blinkande belysning Akerbiirsviigen 30 (L027). Markus har
meddelat 2022-210 atlhantar sig dit under veckan.

2022-214 Svar pA enkiiten angiende trafiken pi Parkviigen.
2022-221 Leverant<ir meddelar att efter brev frin Michael (2022-219) har de tindrat

faktura adress samt betalningsvillkor till 30 dagar.
2022-222 Felanmtilan av lampan vid Backviigen 15. Markus har tackat ftir

informationen.
2022-226 Fastighetsdgaren i tirende 22:08:602 meddelar atthan signerat

dverenskommelsen om iindrade andelstal och vill komma fcirbi och liimna
<jver denna. Michael har meddelat mcijliga tider (2022-227).

2022-233 Fastighetsiigaren i iirende 17:04:311 efterfrigar ungeftirliga belopp fcir
ers?ittningen samt om dvriga fastighetsiigare har kommit civerens med oss.
Michael har meddelat (2022-234) beloppen vid tiden for virt bokslut samt
att vi ftir samtal med samtliga fastighetsiigare ddr vi f<ireslagit en foriindring
av andelstalen.

2022-237 Svar pi enkiiten angiende trafiken pi Parkviigen.
2022-238 Svar pi enkiiten ang6ende trafiken pi Parkviigen.
2022-239 Signerad cjverenskommelse angiende foriindrade andelstal ftir Hemmesta

1I:320 (iirende 22:08:602). Michael har skickat in detta till Lantmitteriet f<jr
registrering 2022-240.

2022-24I Svaren pi enkiiten angiende trafiken p6 Parkviigen som liimnats pi Google
forms.

6. Ekonomisk rapport
a. Saldon

Nordea PlusGirot: 490 006,17l<r
Nordea Sparkonto: 816,25 I<r

Collector: 870 182,34 kr (upplupen riinta 2 701,09 fu)
Marginalen: 166 309,07 kr (upplupen riinta 2 788,10 kr)
Resurs Bank: 854 736,721{r
Obetalda skulder: Ca. 10 000 kr

b. Inga ovriga ekonomiska fr6gor togs upp.
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7. Viigfogdens rapport
a. 4 felaktiga lampor finns anmiild vid tiden for mritet.
b. Lagat ett flertal asfaltsskador i omridet.
c. Lagt ut stenar vid vrindplanen pi Vitsippeviigen ftir att ftjrhindra att man kor

over griismattan mellan Vitsipp eviigen o ch Tranb iirsviigen.
d. Staket och suggoma vid Hemmesta vtigsktil tir flyttade till containern.
e. Tagit bort ett stort antal stubbar och rdtter i omridet.
f. Jiimnat till marken mellan Akerbiirsvdgen och Lingonviigen.
g. Klippt ner buskar och hiickar som skymt viigmiirken samt inkraktat pi

viigomr6det.
h. Felanmiilt klotter till Vattenfall, vilka nu varit i omridet och tagit bort detta.
i. Bytt ut pakdrd stolpe vid Dalsugan.

8. Nya iirenden
a. Inga nya iirenden togs upp.

9. Arendeloggen
I4:02:012 Bullerplanket: Inget nytt.
14:04:046 Lekparker: Inget nytt.
14:08:097 Fiirskolornas andelstal: Arendet dppnas 6ter. Michael har sOkt

kommunen ftir att se om de ?ir villiga att l<isa detta med en
dverenskommelse innan stiimman. Annars planeras beslut fattas pi
kommande stiimma.

15:08: 1 81 Cykelstiill vid viigskiilet: Inget nytt.
15: 1 1 :200 Reline av dagvattenledning: Inget nytt.
16:12:283 Renovering lekparker samt parkbiinkar: Inget nytt.
17 :02:285 Riijning sly Mellanviigen-Dalvflgen: Inget nytt.
17:04:307 Byte elskip Backviigen: Michael har varit i kontakt med Vattenfall ftr

att erhilla en fakturaadress.
17:04:31 1 Fiirriittning avstyckning Parkviigen 22: Arendet <ippnas Ater.

Michael har en dialog med fastighetsiigaren ftir att se om de iir villiga
att l6sa detta med en dverenskommelse innan stiimman. Annars
planeras beslut fattas pA kommande st2imma.

17:04:312 Instruktion schakt och asfaltering: Inget nytt.
18 :05 :37 7 Underhillsplan lekparker: Inget nytt.
18:07:383 Fiberanslutning BlisippeviigenT: De 2 platser ddr asfalten saknades

har nu asfalterats, iirendet stiings.
18:07:386 Nya triid: Inget nytt.
18:09:404 Byte av pollare, ta bort iivergingsstfllle: Milning av dverg6ngsstiillet

tas med YT-2023 med trottoarlinjerna.
l9:04:4I0 Fiber Dalstugan: Jorden iir nu utjiimnad, Michael kontaktar Stokab

angAende betalning.
19:08 425 Diliga griisytor: Ett flertal rotter/stubbar iir borttagna i

Vitsippeparken. Lagt pijord pA griisytan Mellanviigen - Hemmesta
Dalviig samt fyllt ut och planat till marken liings Hemmesta Dalviig vid
Blibtirsvdgen-Hallonviigen, Vdndplanen Lingonviigen, Akerbiirsviigen
samt Tranbiirsviigen. Aterstir att sA griis niir viidret blir biittre fcjr
griisplantering.
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19:08:458 Avstyckning Hemmesta 11:235 Parkviigen 9: Arendet oppnas iter.
Michael har en dialog med fastighetsiigaren for att se om de eir villiga
att losa detta med en overenskommelse innan stiimman. Annars
planeras beslut fattas pi kommande stiimma.

20:02:462 Sntiriijning gingviigen Blisippevflgen Hemmesta Dalviig: Inget nytt.
20:02:469 Namn pfi hemsidan GDPR: Inget nytt.
20 :03 :47 5 Ompriivningsfiirriittning: Inget nytt.
20:03:477 VA-ledning Parkviigen: Griisytorna ser nu bra ut. Michael undersoker

vad som hiint med fciniittningen och ersiittningen.
20:04:480 Ornridet kring containrarna: Inget nytt.
20 :04 :48I Oversviimning Backviigen-Hemmesta Dalviig: Inget nytt.
20:10:520 Snir Vitsippeviigen l5-l7z Inget nytt.
20 : | | : 525 Y attens amling smultronviigen : Inget nytt.
21:02:535 Fiber tranbiir och Blisippeviigen: Inget nytt.
2I:03:536 Vatten Kvarnviigen: Inget nytt.
2l:04:540 Staket Vitsippeviigen: Inget nytt.
2l:06:546 Trafiken piLParkviigen: Fr6geformuliir iir nu uppdateratmed liink och

QR-Kod samt utdelat och resultaten har nu inkommit. Baserat pi
resultaten beslutar styrelsen att inte gtr ntryraytterligare Atgiirder pA
Parkvdgen. Markus skriver en sammanstdllning ftir presentation.

21 :07 :5 49 Viindplats Slinbiirsviigen : Inget nytt.
21:07:551 Triidfiillning Hemmesta Dalviig 14: Inget nytt.
21:07 :556 Padelbanor: Inget nytt.
2I:07:557 Vatten pi iingen vid transformator Backviigen: Inget nytt.
21:08:560 Nya dagvattenbrunnar Bygdevflgen: Inget nytt.
21 09:575 Riijning Blibiirsviigen: Roel forsoker boka in ett mote med berdrda

parter.
2I:I0:582 Dela underhillsplanen: Inget nytt.
22:02:584 Rensning dagvattenbrunnar: Markus har varit i kontakt med

entreprenor och meddelat position och typ pA de 3 brunnar som det iir
stopp i.

22:02:585 Sliipvagn: Inget nytt.
22:02:586 Renovering container: Inget nytt.
22:03:587 Byggavfall: Fastighetsiigaren har trtgardat detta nu, iirendet stiings.
22:04:589 Viilkomstbrev: Inget nytt.
22:04:591 Viigsyn 2022: Inget nytt.
22:0 5 :593 Uppdatera underhillsplanen: Inget nytt.
22:06:595 Triid{?illning Hallonvilgen 12: Inget nytt.
22:07:596 Borttagande av staket: Inget nytt.
22:07:597 MAI fiil Vitsippeparken: Inget nytt.
22:07 :598 Inkiip hastighetsdisplay: Inget nytt.
22:07:599 Snabelbil: Inget nytt.
22:07:600 Lagiindring andelstal: Michael har pratat med berorda fastighetsagare

och diskussionen p6gar.
22:08:60I Triidf?illning Smultronvflgen 5: Inget nytt.
22:08:602 Fiirriittning Hemmesta Dalviig 6 Hemmestall:3202 Beslut har

tagits per capsulam rtt ge tilltrAdande fastighet andelstalet 1 samt att
basera erstittningen pi Lantmiiteriets tidigare beriikning ftr parkviigen 9
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22:08:603
22:08604

22:08:605

22:08:606
22:08:607
22:08:608
22:08:609

22:08:610

22:08:611

22:08:612

och resultatet i bokslutet202ll2022. Overenskommelsen har nu
signerats och skickats in till Lantmiiteriet.
Vattensamling Hemmesta Dalviig 20: Inget nytt.
Andrade momsregler: Michael har pratat med Skatteverket som
meddelat att vi behriver paborja momsredovisning. REV har ifrigasatt
detta men rekommenderar oss andd att p6bdrja momsregistreringen frin
och med det nya verksamhets&ret. Michael kontaktar Skatteverket for
att pibtirja momsredovisningen. viigavgifter ska beliiggas med moms
dock ej slitageavgifter. Styrelsen beslutar att Michael kan upphandla
konsultation i iirendet frir en kostnad av upp till 10 tkr exklusive moms
vid behov.
Lokal stf,mman: Matsalen i Hemmesta hogstadium iir nu bokad den
2419.

Ordfiirande stflmma: Ordforande iir boka till mdtet.
Kallelse till stiimman: Inget nytt.
Fiirvaltningsberiittelse stiimman: Forvaltningsberiittelsen iir piborjad.
Ekonomiskt underlag till stiimman: Bokslutet iir klart och signerat,
budgeten iterstir.
Revision inftir stiimman: Auktoriserade revisorn har fonfarande
semester, Michael planerar liimna cjver underlaget till medlemsrevisorn
under veckan.
Valberedningen inftir stiimman: Valberedningen har pAbdrjat sitt
arbete, ingen planerar att avgh i sittande styrelse dock saknas en
suppleant sedan tidigare.
Hemsidan infiir stiimman: Sidan fcir Aretsstiimma finns nu skapad,
iterst6r att fylla pi med alla bilagor.

10. Hemsidan
a. Inga ovriga frigor togs upp.

Ovriga frigor
a. Inga ovriga frigor togs upp.

Niista miite
a. Styrelsemdte 2022-09-05 19:00
b. Prelimin?ir tid f<jr irsmdte 2022-09-2410:00 samling frln9.45

Miitets avslutande
Ordforande tackade samtliga deltagare ft)r visat intresse och avslutade mcitet.

11.

t2.

1a
lJ.

Vid protokollet

Markus Aggefors
Sekreterare

Tommy Mlsved
Mcitesordforande
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